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Siste arrangement på feriehjemmet Risperlen?
Årsmøtet har vedtatt at feriehjemmet skal selges (ref. i bladet). 26 personer tok turen til Risperlen langfredag. 

Det var fi nt vær den 
fredagen. Døveprest Lars 
Hana holdt andakt, slik 

det tradisjonelt var gjort 
på Risperlen på lang-

fredager.

Døvesenteret har fått 
anbud fra ulike eien-
domsmeglere, og ble 

enige om å bruke DnB 
Nor Eiendom i salgspro-

sessen.

Man kan følge med 
i utviklingen på 
www.bgds.no

Karneval i døvesenteret 5. mars
Mer enn 80 personer deltok på Karnevalet som Bergen Døvesenter og Hordaland Foreldrelag for hørselshem-

mede sto ansvarlig for. Neste felles arrangement for barn blir blåtur i juni!

Foto: Bjørnar

Foto: Bjørnar

Foto: Rune
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125 års jubileumsfest
på Radisson SAS Hotels & Resorts (Hotell Norge) - Ole Bulls plass

lørdag 14. mai 2005 kl. 18.00

Meny:

”Gamle Bergen”
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Formål og tiltak

De to første paragrafene i Bergen Døvesenters vedtekter forteller oss noe om hvorfor vi har et døvesenter og 
hva døvesenteret skal gjøre. I paragraf 1 - formålsparagraf - står det blant annet: "Bergen Døvesenter (BDS) har 
som fremste formål å kjempe for at døve skal oppnå likestilling og likeverd med de øvrige som bor i Bergens-
regionen" og i paragraf 2 - tiltak - leser man at "for å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte stadig følge 
nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta kontakt med myndighetene når noe bør rettes på eller døves 
rettigheter er truet." Videre står det at "Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle døve og deres nett-
verk innen regionen skal ha fri adgang til å komme sammen for å drøfte saker av felles interesse, og hvor det blir 
tilrettelagt for tilpassede kulturelle aktiviteter."

I år er det 125 år siden døvesenteret ble stiftet. Den gang het det "Bergens Døvestummeforening", som fra og 
med 1914 het "Bergens Døveforening". Formålet med vår organisasjon den gang var annerledes. I den eldste 
bevarte fullstendig utgave av lov for Bergen Døveforening er fra 1929, og derfra leser vi følgende tekst i para-
graf 1:

"Døveforeningens mål er ved de midler, som står til dens rådighet, å fremme de døves kår, åndelig og legemlig.
a. Åndelig ved å skaffe medlemmerne god lesning, anledning til å overvære foredrag av forskjellig art, og ved 
god selskapelig underholdning. Den vil også stille sine lokaler til disposisjon for de gudstjenester, som de døves 
prester er forpliktet og villige til å avholde.
b. Legemlig ved av foreningens midler å støtte økonomisk de medlemmer, som måtte trenge det. Det er general-
forsamlingens sak for hvert år å bestemme hvormeget der skal ydes til dette øiemed og på hvilke betingelser der 
skal ydes. Bestyrelsen har å forvalte på beste måte de bevilgede midler."
(Hentet fra boken "Med landets døve gjennom hundre år" - Bergen Døveforening 1880-1980.)

Samfunnet er i stadig forandring. Våre daglige behov, gjøremål og muligheter endres også. Døve opplever også 
at mye er blitt bedre. Vi er blitt mindre og mindre "hjelpeløs". Takket være den teknologiske utviklingen er døves 
hverdag blitt mindre problematisk. Forbedringene er ikke blitt til på grunn av døve. Vi har fått mer tekst på TV, 
egen tegnspråk-kanal. Vi har fått mer "telefon-kontakt" med hørende, takket være tekstmelding på mobiltelefon. 
Også døve imellom. Og så har vi msn (chatting) på internett, og web-kamera (snart blir det mulig å prate på 
tegnspråk i TV-kvalitet). 

Samfunnet er opptatt av å gjøre tilgjengeligheten bedre for funksjonshemmede, også døve. Miljøverndeparte-
mentet har igangsatt et prosjekt med tanke på å gjøre tilgjengeligheten bedre for alle. Mange kommuner - også 
Bergen - har egne råd som skal påse at tilgjengeligheten blir bra. Ulike organisasjoner er med i brukerråd, refe-
ransegrupper eller noe sånt. Bergen Døvesenter er også med.

Bergen Døvesenter har gjennom 125 år vært en viktig på driver i mange saker. Mye er blitt til nettopp på grunn 
av døvesenterets kamp for døvesaken. Noen av disse skal vi nevne i forbindelse med jubileumsmarkeringen i 
mai. Historien kan fortelle oss at det er viktig å ha en døveorganisasjon. Hvem ellers kan ivareta døves interesser 
i samfunnet?

En annen ting, som har vært - og fortsatt er - viktig i døvesenterets arbeid: Det sosiale og kulturelle tilbudet. For 
veldig mange er tegnspråk det kommunikasjonsmiddel som åpner deres kontaktverden. Selv om CI-operasjon 
blir mer og mer utbredt blant døve, vil mange CI-brukere være avhengig av tegnspråk. Bergen Døvesenter skal 
alltid være åpen for alle, uansett om man er medlem eller ei, uansett om man har CI eller ei, uansett om man er 
døv eller hørende! Det er mye vi har til felles, og vi trives i hverandres selskap. 

Daglig leder Rune Anda
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Hans Lie i Bergens Tidende
BT 02.04.2005: 
Bergens Tidende hadde lørdag 2. april en artikkel om eldre al-
pinister, og der er også vår egen Hans Lie omtalt. Vi siterer: 
Døv, men ikke sløv 

Hans Lie fyller snart 76 år, og var dermed den eldste delta-
keren i super-G torsdag. Bergenseren Lie er så godt som døv 
etter en ørebetennelse som toåring. Han leser på munnen når 
folk snakker til ham. 

- Jeg er totalt døv på høyre øre, og hører bare 30 prosent med 
høreapparat på venstre. Normalt hørende har bedre balanse 
enn meg. Men jeg har hatt mye balansetrening. 

Og handikappet har ikke hindret ham gjennom 30 år langt 
idrettsliv. Blant annet har løperen fra Døves Idrettsski vunnet 
syv VM for døve ulike steder i verden. Og alltid hevdet seg 
i toppen i Norge. 

- Jeg holder på så lenge helsen holder. Heldigvis har jeg fått 
være frisk og sterk, sier Lie. 

Om sommeren holder han formen ved like ved å løpe på 
fjellet. 

- Jeg har aldri trent inne, jeg elsker fjell, sier friskusen.

Døvesenteret så å si "friskmeldt"
14. mars hadde vi besøk av en overbrannmester i forbindelse 
med årlig inspeksjon av brannsikkerhet i huset. Han studerte 
våre dokumenter, som blant annet viser at vi har ulike service-
avtaler vedr. brannforebyggende tiltak, at vi har gjennomført 
brannøvelser, at "brannsjefen" vår har gjennomført kurs og 
tatt sertifikat, at vi har gjort nødvendige tiltak siden fjorårets 
inspeksjon osv. Likeså gikk han rundt i huset og sett hvordan vi 
har lagt opp til nødutganger, brannslokningsappareter, kart osv. 
Denne gangen kunne han si at døvesenteret er "friskmeldt", 
dvs. at det ikke er noe mer overbrannmester har å påpeke av 
avvik/mangler i huset. (Døvesenteret har brukt over en halv 
million kroner på brannforebyggende tiltak siden 2002.)

Seniortreff (tidl. Pensjonisttreff) 
tirsdag 3. mars 2005: Demonstrasjon av artikler som er laget 
av den ekte Aloe Vera-planten. Aloe Vera er en medisinsk 
plante som det lages kremer og salver av. De fleste benyttet 
anledningen til å kjøpe noe etter demonstrasjonen.

Foto: Gunn Kristin Selstad.

Storsalen
Det gikk framover med storsalen. Det som er gjort er at 
gulvet ble slipt og lakkert i fjor, 25 nye bord ble kjøpt i 
2003, 100 nye stoler ble kjøpt i august 2004, hele storsalen 
fikk nye tapeter sommeren 2004, to nye scenelys ble kjøpt 
i 2003. I år er scenen fornyet. Nå er den ca 14 cm høyere 
enn sist, og det er laget vogner i 5 baner under scenen med 
plas til både stol og bord. Nå skal vi ikke lenger se stoler 
og bord stablet opp på scenen. Selve scenebakgrunnen 
ser nå større ut, idet skyvedøren bak er fjernet og hele 
bakgrunnen er hvitt. Fra før har vi dør til bakrommet bak 
"kulissene" til venstre for scenen, med ny trapp ned. Der 
er også satt opp skap - usynlig for publikum - med plass 
til diverse ting. Likeså er det ny trapp fra storsalen opp på 
scenen, med gelender! 

Det meste av arbeidet ble gjort av "husdoktoren", Sverre 
Johansen, sammen med eiendomsleder Erling Buanes. Sce-
neteppet - som ble for lang ettersom scenen ble hevet ca 14 
cm - ble sydd av Elin Buanes (bildet). 

(Mange har sikkert fulgt med utviklingen på hjemmesi-
den www.bgds.no.)

Har du lyst til å gå 
ett år på Ål folkehøyskole?
Torsdag 17. mars kl. 18.30 hadde vi besøk av Bruno og Gabri-
elle fra Ål folkehøyskole. De holdt en fin og god orientering 
om skolen. Det var interessant å høre på dem og vi håper 
at mange er fristet til å søke om plass på folkehøyskolen til 
høsten. Alder ingen hindring!

Feriehjemmet Risperlen
Senterstyret har på møtet 15. mars 2005 bestemt at 
disse f ire skal jobbe med salgsprosessen, kontakte 
eiendomsmegler(e) etc: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, 
Toralf Ringsø og daglig leder Rune Anda skal jobbe med 
salgsprosessen, kontakte eiendomsmegler(e) etc. Nå er 
det klart - etter at man har vurdert anbud fra forskjellige 
meglere - at DnB NOR Eiendom blir vår megler. Det blir 
gitt løpende orientering på hjemmesiden www.bgds.no og 
i døvesenteret om torsdagene. 

Innbo og løsøre: De som var på feriehjemmet langfredag 
synes det er en grei løsning å auksjonere bort innbo og 
løsøre. Hvis senterstyret er enig i det, vil det komme en 
kunngjøring om auksjonen i neste nummer av Budstikken. 
Muligens vil auksjonen finne sted i juni.
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8 kinesere på besøk 
i døvesenteret 10. mars 2005
De var på studietur i Norge i forbindelse med samarbeids-
prosjekt mellom Signo og Amity Foundation om to-språklig 
undervisning på døveskolen i Kina. De besøkte Konows 
senteret, Døvekirken og til slutt Døvesenteret. På bildet over 
ser vi daglig leder vise døvemuseet. Den torsdagskvelden 
fortalte de om prosjektet SigAm, fra eget tegnspråk, via en 
kinesisk tolk som behersket norsk, og til norsk tegnspråk 
av en norsk døvetolk. Dagen etter var de på tur i byen med 
Erling Jacobsen som guide, og til slutt var det middag på 
en av byens fiskerestaurant.

Nytt kurs- og konferansesenter på Paradis åpnet
15. mars 2005 kl. 13-15:

Et flott konferansesenter! 
Bergen Døvesenter var invitert til åpningen. Daglig le-
der deltok. Han holdt en liten hilsningstale og overrakte 
blomster.

Døves Kulturdager i Tønsberg 
14.-16. oktober 2005
01.05: Frist for påmelding til teater
01.05: Frist for påmelding til stands/kunstutstilling/
messe
01.06: Frist for påmelding til filmkonkurranse
Se ellers www.kulturdagene.net

Inspeksjonstur før landsmøtet
Styreleder Toralf Ringsø og kultur- og informasjonskon-
sulent Gunn Kristin Selstad var på inspeksjonstur til New-
castle 7.-10. mars 2005 i forbindelse med landsmøtet i mai. 
Turen var sponset av FjordLine. Toralf og Gunn Kristin  
hadde med seg to døvetolker. Bildet viser Toralf i samtale 
med kapteinen på MS Jubilter. (Tekst og mange bilder på 
www.bgds.no.)

CI-treff i døvesenteret
Bildet er tatt lørdag 2. april 2005. Over 20 CI-opererte, både 
de som er tilsluttet HLF og de som er tilsluttet NDF, var sam-
let i kjellerstuene i døvesenteret. Det er ikke første gang de 
samles. På møtene utveksler de erfaringer og gir hverandre 
råd og veiledning. Sigrun Ekerhovd har laget egen hjem-
meside for voksne med CI ("Forum for Cochleaimiplantat") 
og der er det bl.a. en navneliste over CI-brukere.  De fleste 
på listen er fra Vestlandet. Interesserte kan kontakte henne 
på sekerhov@c2i.net.

Treffet 2. april ble ledet av Thorbjørn Johan Sander. Der 
deltok også ingeniør Kjell Grøndahl fra høresentralen. Han 
informerte om CI-utviklingen og svarte på mange spørsmål. 
Av de som deltok, var 11 medlemmer av NDF og 10 medlem-
mer av HLF. 6 var medlem i begge organisasjonene! 

Det ble diskutert om NDF og HLF virkelig fungerer som 
interesseorganisasjoner for CI-brukere, eller om CI-brukerne 
bør ha en egen organisasjon. Det ble oppnevnt et utvalg som 
skal undersøke og utrede dette, og legge fram sine vurde-
ringer på nytt møte i september. Utvalget består av: Sigrun 
Ekerhovd, Kjetil Høgestøl, Otto Øksnes og Inger Anita Fjose. 
De to førstnevnte er med i døvesenterets styre.
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Bergen A tok bronsje 
i DM i innendørs-fotball
Det unge laget vårt (bildet over) tok bronsemedaljene i døvemesterskapet i 
Stavanger 19. - 20. februar. Det deltok 10 lag og fullstendige resultatlister kan 
en se på www.fotballdeaf.no.

Våre gutter imponerte med et raskt og innsatsfullt spill. I avgjørende 
kamp i  innledningspuljen klarte vi uavgjort mot det sterke Trondheimsla-
get, vi gikk derfor til semifinalen mot Oslo - mens Trondheim ble slått ut! 
I semifinalen møtte vi Oslo-A, men da måtte to av våre beste spillere stå 
over på grunn av gulekort, og vi tapte kampen 2-0. I kampen om 3.plassen 
møtte vi hjemmefavorittene Stavanger, som har flere spillere på døveland-
slaget og mye mer erfaring enn våre gutter som aller er under 20 år. Men vi 
løp rundt de “gamle” Stavangerguttene og ledet 3-0 etter halvspilt kamp. Da 
tok Stavangerlaget timeout, og like etterpå reduserte de til 1-3. Vi fryktet det 
verste, men våre gutter fortsatte å kjempe og hadde full kontroll på kampen. 

Derfor var det så fortjent at vi på slutten gjorde 4-1 til stormende jubel 
for alle bergensere. Vi vil ikke trekke frem enkeltspillere på laget, alle 
spillerne gjorde en flott innsats og viste at med god lagånd kan en oppnå 
toppresultarer. Og neste år er mesterskapet i Ålesund.
(PS Ålesund slo Oslo 1-0 i finalen.)

Bergen oldboys fikk premie for fair play. De var så snille at de tapte alle 5 
kampene, men de vant banketten.

I kvinneklassen sviktet vårt lag totalt. Manglende samtrening fordi spillerne 
bor spredd i hele landet for ta skylden for det, vi hadde håpet på mye bedre 
plassering enn å bli sist av de fem deltakende kvinnelagene.

Hehe

Trenger du noen å snakke med 
som ikke sier det videre? Kirkens 
SOS er en krisetelefon, åpen for 
alle, hele døgnet. 

Teksttelefon: TTLF 55 32 56 97 

Du kan også skrive brev til oss: 
SOS-melding: www.kirkens-sos.no. 
Her finner du også mer informasjon 
om Kirkens SOS. SOS-meldinger 
besvares innen 24 timer.

HVORDAN HAR DU DET…
EGENTLIG?

Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste:
www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE 
MED

Neste nummer
av Budstikken vil bære preg av at det 
er jubileum i år, og det er i mai det 
meste skjer! Bladet kommer ut første 
uke i mai. 

T-skjorter
Ønsker du døvesenterets T-skjorte 
med jubileumslogo? Det er bare å ta 
kontakt med kontoret i døvesenteret. 
Vi har størrelsen S - M - L - XL og 
XXL. Pris kr 150.

Døves Idrettsklubb
har hatt årsmøte. Styret for den nye 
perioden består av:
Leder: Dag Hafstad
Sekretær: Cecilie Gudmundse
Kasserer: Egil A. Marthinussen
Styremedlem: Arvid Støyva

Medlemskontingent
Fra Norges Døveforbund meldes det at 
giro for medlemskontingent blir sendt 
ut til medlemmene i juni. Grunnen til at 
man er sent ute i år, er at NDF går over 
til et nytt medlemssystem på data.

Landsmøte 20.-23. mai
Årsmøtet har valgt følgende repre-
sentanter fra Bergen Døvesenter: 
Klement Våge, Toralf Ringsø og Si-
grun Ekerhovd. Sigrun har nå meldt 
at hun ikke kan delta. Dermed rykker 
1. varamedlem Erling Jacobsen opp 
som døvesenterets 3. representant til 
landsmøtet.
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Det kommer mer tegning i neste nummer!

Fra Bergens 
Tidendes 

lørdagsmagasin 
2. april 2005
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Bergen Døvesenters årsmøte 12. mars 2005 
kl. 11.00 – 15.00

Ved åpningen av årsmøtet var det 59 stemmeberettigede 
medlemmer til stede.

1. Åpningen
Styreleder Toralf Ringsø ønsket velkommen til et historisk 
årsmøte, som kanskje ble det 125. årsmøte siden stiftelsen i 
1880. De som var gått bort siden årsmøte i 2004 ble minnet 
med ett minutts stillhet: Torbjørn Solhaug, Ingrid Iversen, 
Ingrid Kjølleberg og Eivind Kalnes.

2. Møteledelse
Erling Jacobsen ble valgt som møteleder med Astrid Tokle 
som varamøteleder. 

(Erling Jacobsen tok over møteledelsen.)

3. Referenter
Rune Anda og Kjetil Høgestøl ble valgt som referenter.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det kom ingen bemerkninger til innkallingen. Møtelederen 
foreslo å endre rekkefølgen i innkomne forslag, idet han 
mente at Anne Follands lovendringsforslag om å opprette 
eget feriehjemsstyre burde behandles etter at årsmøtet hadde 
diskutert styrets forslag om salg av feriehjemmet. Thorbjørn 
Johan Sander mente at det ikke var nødvendig å forandre 
loven da det allerede sto i vedtektene at eiendomsstyret 
kunne opprette et feriehjemsstyre.

Møtelederen foreslo følgende behandlingsrekkefølge av 
innkomne forslag:

1) Forslag om salg av feriehjemmet
2) Forslag fra Anne Folland om at årsmøtet skal oppnevne 

eget feriehjemsstyre (forslaget ville falle bort dersom salg 
ble vedtatt)

3) Bruk av midler fra interessefondet
Da ingen motsa forslaget, ble dagsorden med denne 

endringen godkjent.

5. Årsmelding for 2004
Så gikk man rett på behandling av årsmeldingen. 
Pkt. 3: Styret: Herland orienterte om at Gunn K. Selstad 
ikke satt i styret da hun var blitt midertidig ansatt. Møteleder 

ba om en klargjøring, og det ble bekreftet at Selstad kommer 
tilbake som styremedlem når hennes ansettelsesperiode er 
slutt. 1. varamedlem er rykket opp som fast styremedlem 
inntil videre.
Pkt. 9: Eiendommer: 

a) Anne Folland reagerte på slutten i en setning under 
”Feriehjemmet Risperlen” i årsmeldingen: ”Det har ikke 
vært så mye besøk der de siste årene, og det var mest de 
samme personene som var på feriehjemmet en gang iblant.”  
Setningen, som her er kursivert, strykes.

b) Astrid Tokle sa at eiendomsstyret vedtok at man skulle 
diskutere 3 punkter på et medlemsmøte i fjor: 1) Salg av 
feriehjemmet, 2) Ta opp lån til brannforebyggende tiltak 
og vedlikehold av feriehjemmet, og 3) Salg av Kalfarveien 
79. Hun lurte på hvorfor siste punkt ikke ble tatt opp. Eien-
domsleder Erling Buanes svarte at medlemsmøtet var for 
opptatt med de to første punktene, at det siste rett og slett 
ble glemt. Helge Herland, medlem av eiendomsstyret, 
opplyste at eiendomsstyret ikke er vedtaksdyktig, men at 
deres forslag avgjøres av senterstyret.

c) Anne Folland fant ikke informasjon i årsmeldingen 
om at flertallet av medlemmene på et medlemsmøte i fjor 
ble enige om å beholde feriehjemmet. Toralf Ringsø sa at 
det kun var en prøveavstemning. Thorbjørn Johan Sander 
mente at denne opplysningen selvsagt burde ha stått i års-
meldingen, og at når det ikke kom med måtte det betraktes 
som ren arbeidsulykke.
(Referentene har hentet sitat fra referat fra medlemsmøtet 
1. april 2004, der det sto følgende:

Mot slutten av medlemsmøte var det en uformell prø-
veavstemning. Man ønsket å få greie på hva flertallet av 
medlemmene mente. Avstemningen ble gjort skriftlig, der 
men krysset over JA eller NEI. Spørsmålet var: “Skal vi 
selge feriehjemmet?”. 48 personer deltok i prøve-avstem-
ningen: Nei = 28 stemmer,  Ja = 18 stemmer,  Blank = 2 
stemmer.)

Pkt.10 (korrigert pga feiltrykk som ga 2 pkt pkt 9): Barn, 
ungdom, kultur, arrangement:

Arne Nesse viste til at døvesenteret i fjor hadde en ansatt 
kulturmedarbeider, som sluttet. Han lurte på om døvesen-
teret fortsatt mottok kulturtilskudd fra kommunen. Helge 
Herland svarte at da han var daglig leder i døvesenteret, 
fikk han kommunens forståelse av at døvesenteret kunne 
anvende disse kulturmidlene etter beste evne, og ikke ”låse” 
de til noen stilling.

Pkt. 18: Budstikken: Møtelederen synes bladet kanskje 
var for tynt. Bladet er flott og han ønsket flere sider. På 
hans oppfordring applauderte årsmøtet for redaktørens 
innsats med bladet.

Pkt. 19: Hjemmeside: Styreleder Toralf Ringsø ville vite 
hvor mange som fulgte med på hjemmesiden vår. (Ved 
håndsopprekking i salen så det ut som om de aller fleste 
fulgte med.) Toralf sa ellers at det ble sagt at Bergen Dø-
vesenters hjemmeside er nordens beste, og sammen med 
han applauderte årsmøtet for arbeidet med hjemmesiden 
som administrasjonen har gjort.

Referat fra årsmøte i Bergen Døvesenter 12. mars 2005
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Pkt. 20: Norges Døveforbund: Kurt Oksnes etterlyste dø-
veforbundets innsats i forbindelse med kriser på Bjørkåsen 
skole. Han mente at NDF gjorde ingen ting. Ann Liss Opdal 
savnet tydeliggjøring av hva NDF ville med døveskolene. 
Helge Herland mente at Kurt var feilinformert, for NDF har 
kjempet for døveskolene. Rune Anda, som sitter i VKS Bru-
kerråd, sa at man måtte være realistiske og følge med i det 
som skjer i samfunnet. Han opplyste at NDF har hatt møte 
med døve representanter fra de ulike brukerrådene i Norge 
for å diskutere felles mål mht døveskolenes framtid.

Pkt. 21: Representasjon: Matthias Runarsson savnet 
referat fra de forskjellige møtene som våre representanter 
har deltatt i.

Pkt. 24: Rådgivningskontor for hørselshemmede og døv-
blinde i Bergen: Årsmøtet gav arbeidsgruppen applaus for 
innsatsen som førte til at kommunen skal opprette kon-
toret.

Pkt. 25: Døvetolkutdanning i Bergen: Møtelederen syntes 
det var fint at Bergen Døvesenter støtter tolkestudentene 
med å invitere dem og ellers følge opp for å gi dem bedre 
muligheter til å praktisere tegnspråk hvis de ønsker. 

Pkt. 27: Konklusjon: Anne Folland savnet noe i årsmel-
dingen om at tilstanden på feriehjemmet har forverret seg, 
at eiendommen forfaller. Noen i salen ba møtelederen vise 
til at det sto litt om det under 3. avsnitt i konklusjonen, bl.a. 
at man måtte ta i betraktning ”…. oppussing/ vedlikehold, 
osv.” på feriehjemmet i tilfelle døvesenteret ønsket å be-
holde feriehjemmet.

Deretter ble årsmeldingen godkjent med ovennevnte be-
merkninger. (Kl. 11:48)

6. Regnskap for 2004
Skriftlig revisjonsberetning fra statsautorisert revisor Kjell 
Zahl – side 23 i årsmeldingen - fortalte at regnskapene var 
funnet i orden. Styrelederen leste ellers opp beretning fra 
bilagsrevisor Hans Erik Tofte, som opplyste at alle bilagene 
var funnet i orden.

Inntekter: Ingen bemerkninger.
Utgifter: Jon Olafsson spurte om bilgodtgjørelser, og 

fikk svar av daglig leder at det ble brukt i forbindelse med 
å handle inn varer for døvesenteret og andre reiser. Anne 
Folland påpekte at det har vært mange turer til feriehjem-
met uten kjøregodtgjørelser..

Deretter ble Bergen Døvesenters regnskap for 2004 og 
balansekonto pr. 31.12.2004 godkjent.

Så var det halv times pause fra kl. 12:02.

Før årsmøtet fortsatte, orienterte daglig leder om arbeidet 
som ble gjort med oppfrisking av storsalen de to siste årene, 
der veldig mye ble gjort på dugnad.

Deretter fikk Thorbjørn Johan Sander ordet. Han fortalte 
at Kåre Jebsen var innom døvesenteret og leverte en slekts-
bok om Jebsen-familien (Peter Jebsen var tidligere eier og 
byggherre av Kalfarveien 79). I boken sto det blant annet 
at Signo eide døvesenteret!

Så orienterte Thorbjørn at døvesenterets styre hadde 
oppnevnt en æresmedlemskomite, som besto av Helge 
Herland, Annlaug Koppen og Thorbjørn Johan Sander. 
De skulle vurdere om det finnes noen som komiteen kunne 
tenke seg å foreslå som nye æresmedlemmer i forbindelse 
med døvesenterets 125 års jubileum. I følge vedtektene skal 
innstilling til æresmedlemskap vedtas med 2/3 flertall på 
årsmøtet. Thorbjørn sa at dette ikke har vært praktisert 
tidligere, og han foreslo at årsmøtet gav fullmakt til styret 
å vurdere utnevnelse av æresmedlemmer.

Deretter overtok møteleder Erling Jacobsen og fortsatte 
årsmøtet kl. 12:43 etter tre kvarters pause.

Møtelederen ville formelt ha godkjennelse av årsmøtet på 
det Thorbjørn Johan Sander sa, at det overlates til styret 
å utnevne æresmedlemmer hvis man finner noen verdige 
kandidater. Det ble godkjent.

Rekkefølgen av innkomne forslag var som nevnt endret 
under behandling av dagsorden, og man startet med:

8b. Innkomne forslag: Senterstyrets forslag om salg av 
feriehjemmet Risperlen
Møtelederen spurte årsmøtet om det var riktig oppfattet at 
dette forslaget ikke var lovendringsforslag, men et vanlig 
forslag. Da ingen motsa dette, gav møtelederen ordet til 
styreleder Toralf Ringsø. Han begrunnet styrets forslag 
(gjentok det som sto i forslaget). I tillegg opplyste han at 
det var kommet et bud på 2,2 millioner på feriehjemmet 
Risperlen, uten at det var kunngjort salg. 

Årsmøtet vedtok at feriehjemmet Risperlen 
skal selges
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Det var mange som hadde ordet (44 ganger), fremsatt av 
begge parter (de som var for salg og de som ikke var for 
salg).

Matthias Runarsson mente at et forslag om salg av fe-
riehjemmet kom for tidlig, at man burde bruke mer tid for 
å tenke seg om, eventuelt for å finne andre løsninger. Han 
følte for egen del at tiden ikke var moden ennå. På dette 
punktet fikk han ikke støtte av andre som hadde ordet. 

Anne Folland hadde ordet flere ganger, og argumenterte 
sterkt for at feriehjemmet ikke skulle selges, og at man 
måtte se seg om etter andre løsninger. Hun mente at det 
måtte være mulig å imøtekomme brannkravene og vedlike-
holdsbehovet til en lavere pris enn det som var framkommet 
i tilstandsrapportene. Hun mente at styret burde jobbet mer 
for å skaffe penger til vedlikehold av feriehjemmet.

Jon Olafssom hadde også ordet flere ganger, og mente at 
dugnad måtte være tilstrekkelig, og at mye av brannkravene 
og vedlikeholdet var unødvendige, og kunne omgås. Han 
etterlyste økonomiske bidrag via kontingenten, som han 
mente var blitt borte.

Marta Sander sa at det har vært avstemning tidligere, og 
at medlemmene hadde sagt nei til salg av feriehjemmet. 
Hun mente at man burde ha respektert dette. 

Møteleder forlangte klargjøring i hva slags avstemning 
det hadde vært, da det var ulike meninger om dette, og 
også hvor mange ganger det var gjennomført avstemninger. 
Toralf Ringsø bemerket at den avstemning det var snakk 
om, bare var en prøveavstemning. Daglig leder Rune Anda 
bekreftet også at det var en prøveavstemning på et medlems-
møte 1. april 2004 der 28 stemte for å beholde feriehjemmet 
mens 18 stemte for salg. Rune føyde til at medlemsmøte 
ikke var vedtaksdyktig, og at det bare var stemt en eneste 
gang over salg. Andre avstemninger hadde ikke behandlet 
salg, bare utsettelsesforlsag og lignende. 

Styreleder Toralf Ringsø ga uttrykk for at hvis årsmøtet 
skulle bestemme seg for å beholde feriehjemmet, noe han 
ville respektere, så ønsket han ikke å være med videre. 

Dette førte til kraftige reaksjoner blant flere, idet de mente 
at dette var en utilbørlig trussel mot årsmøtet. Herland og 
Våge mente derimot at dette måtte årsmøtet vite, da dette 
hadde betydning for den videre drift av foreningen, samt 
valgene på årsmøtet. Styremedlemmer sto fritt i å fortsette 
på grunnlag av de vedtak årsmøtet kom fram til. 

Etter denne noe opphetede avslutningen på debatten mante 
møteleder nok en gang til ro og gjensidig respekt, og etter 
nesten 80 minutters diskusjon, var det tid for avstemning. 

Møtelederen opplyste at det normalt ikke skulle være skrift-
lig avstemning i en sak som denne. Men han mente at denne 
saken var av en slik art at det var nødvendig med skriftlig 
avstemning, noe andre hadde bedt ham om å vurdere i 
pausen. Han fikk støtte av årsmøtet.

Et tellekorps ble oppnevnt: Øystein Ådnanes, Rita Lone 
Borlaug og Hans Erik Tofte.

Resultatet av avstemningen: Skal feriehjemmet selges?  
56 avla stemme – samtlige som var tilstede under avstem-
ningen.

Skal feriehjemmet selges?
     31 = JA
     23 = NEI
       2 = BLANK

Dermed ble det bestemt at Bergen Døvesenter skal selge 
feriehjemmet Risperlen.

Midlene fra salg av feriehjemmet skal plasseres på høy-
rentekonto hos døvesenterets hovedbankforbindelse inntil 
årsmøtet vedtar noe annet.

Thorbjørn Johan Sander sa at mange har hatt mye utgifter i 
forbindelse med dugnadsarbeid på feriehjemmet Risperlen. 
Han ba styret vurdere om de skulle få godtgjørelse. 

7. Innkomne lovforslag: Anne Forlands forslag om eget 
feriehjemsstyre
Forslaget ble ikke tatt opp til behandling idet årsmøtet 
nettopp hadde vedtatt å selge feriehjemmet.

8a. Innkomne forslag: Midler fra Interessefondet
Senterstyret ba om årsmøtets godkjennelse til å ta ut kr 
100.000 av Medlemmenes Interessefond til å dekke arbeidet 
med å reparere lekkasjer i huset i Kalfarveien 79.
Avstemning:  38 stemte for  -  Ingen stemte imot.

9. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2006
Årsmøtet vedtok at Bergen Døvesenter følger det som blir 
vedtatt på Norges Døveforbunds landsmøte.

10. Budsjett 2005
Etter at Kjetil Høgestøl kommenterte plassering av lønns-
midler i budsjettet, ble Bergen Døvesenters budsjett for 
2005, som er veiledende for styret, enstemmig godkjent.

11. Valg 
som ble ledet av valgkomiteen v/Helge Herland, Tore Bir-
keland og Sigrun Ekerhovd. Valget ble fort unnagjort. 

Styret i Bergen Døvesenter:

Leder:                    Toralf Ringsø, valgt for ett år
 
Styremedlem:       Kjetil Høgestøl, valgt for to år
Styremedlem:        Klement A. Våge, valgt for to år
 
1. varamedlem:     Sunniva Lyngtun, valgt for ett år
2. varamedlem:     Sigrun Ekerhovd, valgt for ett år
 
To styremedlemmer som har ett år igjen: 
Erling Buanes og Gunn Kristin Selstad. Sistnevnte er mid-
lertidig ansatt på kontoret, og så lenge hun er ansatt rykker 
1. varamedlem opp som fast styremedlem.
 
Revisorer:
Statsautorisert revisor:     Kjell Zahl
Bilagsrevisor:                   Hans Erik Tofte
Varabilagsrevisor:            Arvid Støyva
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Lovkomite:
Ingunn S. Herland, Gunnar Hansen og Thorbjørn J. San-
der.
 
Representanter til styret i Fylkeslaget:
Erling Buanes og Vibeke Flatemo

Representanter til Norges Døveforbunds landsmøte:
Klement A. Våge 33 stemmer
Toralf Ringsø  32 stemmer
Sigrun Ekerhovd 26 stemmer

Vara:
1) Erling Jacobsen 20 stemmer
2) Gunn Kr. Selstad 13 stemmer
Vibeke V. Flatemo   6 stemmer
Arne Nesse    5 stemmer

Valgkomite:
Tore Birkeland., Rita Lone Borlaug og Anne Grete Magnus-
sen. Varamedlemmer:  Åge Lauritzen og Astrid Tokle.

Møteleder Erling Jacobsen takket for seg og Astrid Tokle. 
Han syntes det var vondt å måtte selge feriehjemmet Ris-
perlen. Han var sikker på at alle syntes det samme. Han ba 
om at alle står sammen om å bidra til å begrense ubehaget 
og at alle klarer å se framover på en positiv måte.

Toralf Ringsø takket for tilliten ved at medlemmene igjen 
valgte ham som styreleder. Også han ville si det samme 
som Erling nettopp sa. 

Deretter takket han og gav Ellen Østrem en rød rose for 
hennes innsats som styremedlem de to siste årene. Ellen 
takket for det og sa at det har vært to interessante år. Ringsø 
ønsket så Sigrun Ekerhovd velkommen som varamedlem i 
senterstyret. Til slutt delte Ringsø ut røde roser til møtele-
derne Erling Jacobsen og Astrid Tokle, og til Helge Herland, 
Tore Birkeland og Sigrun Ekerhovd, som ledet årets valg.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 15.06.

Referenter:

Kjetil Høgestøl  Rune Anda

Gamle klær
Jubileumskomiteen skal framføre et lite skuespill fra gamle 
dager, fra den tiden døvesenteret ble stiftet i 1880 og utover. 
Vi trenger noen gamle klær, både dame- og herreklær fra 
oldtiden. Er det noen av Budstikkens eldre lesere som har 
noe vi kan bruke?

Gamle skolebrev
Jubileumskomiteen planlegger å lage et historiehefte. 
Mange av våre eldre medlemmer har gått på døveskole. 
Vi er interessert i å låne gamle brev. Det kan være brev fra 
en døv elev som var sendt hjem til foreldrene, og omvendt. 
Det kan være brev fra døveskolen til foreldrene. Skolerute, 
timeplan, innkalling, bilder fra døveskoletiden eller hva 
som helst. Ikke bare fra døveskoletiden, men også alt an-
net original-papir der døve er nevnt. Kanskje svennebrev, 
fagbrev e.a. fra 1920, -30, -40 årene, eller tidligere? Ta 
kontakt med daglig leder hvis noen finner noe på loftet 
eller i album hjemme!

Modell av Døves Hus
5.-7. klasse på Hunstad skole skal ha et spennende prosjekt, 
som skal være ferdig til høsten. Skolene i Bergen er innbudt 
til å være med i prosjekt der de skal lage modell av bygnin-
ger i Bergen. De fleste vil kanskje tenke på Bryggen eller 
andre berømte bygninger. Men elevene på Hunstad skole 
har valgt Døves Hus som modell! Det blir spennende å se 
hvordan det vil gå! Først besøker de døvesenteret tirsdag 
5. april for å fotografere huset, og snakke med noen eldre 
på Seniortreff. Vi ønsker elevene lykke til!

Æresmedlemmer
I fjor ble det opprettet et æresmedlemskomite, bestående 
av Annlaug Koppen, Helge Herland og Thorbjørn Johan 
Sander. Styret ba dem undersøke om det blant våre med-
lemmer er noen som fortjener æresmedlemskap, som kan 
deles ut på døvesenterets 125 års jubileumsfest på Hotel 
Norge lørdag 14. mai 2005. Vi er spent på om det blir noe 
av det, og hvem som evt får den store oppmerksomheten 
på festen!

Utstilling 14.-16. mai
Det BLIR utstilling i døvesenteret. Tidligere var det menin-
gen at utstillingen blir både i storsalen og i kjellerlokalene. 
Men nå ser det ut til at alt skal stilles ut i storsalen (det blir 
jubileumskafe der lørdag, søndag og mandag). Hovedutstil-
ler blir naturligvis Bergen Lokallag av Norsk Døvehistorisk 
Selskap. Det ser også ut til at Frode og Bente Bjånesøk også 
deltar, og likeså Kurt Oksnes. Kanskje også Bente Larsen. 
I tillegg blir det en liten utstilling av "The Norwegian Deaf 
Globetrotters" v/Erling Jacobsen, Torbjørn Tokle og Rune 
Anda, som i år kan feire at det er 25 år siden de var på fire 
måneders biltur i Vest-Afrika.

Jubileumsfesten 14. mai
Har du meldt deg på til den store festen? Hvis ikke, se på 
side 2, og meld deg på innen 21. april! Den neste store 
jubileumsfesten blir vel ikke før i forbindelse med 150 
års jubileum i 2030. Blant de som kommer til festen, er 
byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit fra Bergen kommune, 
forbundsleder Hanne Kvitvær, senterleder Annelise Olsen 
(og de to rektorene på Hunstad og Bjørkåsen skole), og 
ikke minst Margot Hammer, en av våre æresmedlemmer! 
Det er flere andre kjente som deltar sammen med oss. Vi 
håper at du også blir med!

Døvestevne til høsten
Årets døvestevne vil finne sted senere enn vanlig, nemlig 
16.-18. september 2005! Det blir holdt i Sandane i Nord-
fjord (Gloppen hotell). Mer om det kommer i Budstikkens 
juni-nummer.
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Medlemsmøte torsdag 3. mars 2005 kl. 19.00-21.30
Styreleder Toralf Ringsø ønsket velkommen til med-
lemsmøtet der man skulle diskutere eventuelle forslag 
fra Bergen Døvesenter til ”Innkomne forslag” på Norges 
Døveforbunds landsmøte.

Toralf opplyste at Norges Døveforbund hadde utarbei-
det forslag til arbeidsprogram for perioden 2005-2009. 
Man begynte med å gå gjennom dette arbeidsprogram-
met først.

Kommentarer fra medlemsmøtet:
1.  Informasjon:
Diskusjon rundt punkt 1 viste at det er stort behov for.
Man ønsker også en brosjyre som forteller hvordan man 
kan nå døve via 149.
     I tillegg til brosjyre, kan viktige saker kunngjøres som 
”reklame” på TV - eller noe a la ”statens informasjonstje-
neste”
     1.22: Utvide sendetid. Jobbe for å få flere program for 
voksne i ”Tid for tegn”, bl.a. debattprogrammer a la Redak-
sjon EN. Nyheter fra døves verden kl. 17.55.
     1.23: Også mobilbilledtelefon.

3.  Utdanning og arbeidsliv
Rette teksten fra ”Alle døve og tunghørte barn…” til 
”Alle hørselshemmede barn og unge…”

Alle hørselshemmede barn, med eller uten CI, må få like 
logoped-tilbud.

Få med hva NDF vil med skolene
NDF må opprette eget skoleutvalg

4.  Bistandsarbeid:
Rette teksten ”…. Og evt Palestina”, til ”… og andre.” Få 
med noe om NDFs og Signos rolle i bistandsarbeidet.

6.  Døveidretten:
NDF skal videreføre skoleidrettsarbeidet i samarbeid med 
skolene eller andre.

Endre teksten ”skolemesterskapet” til ”vinter- og som-
merleker for skoleelever”
     
7.  Tolketjenesten:
Oppfordre lokale døveforeninger til å ha møter med tol-
ketjenesten i fylket.

Tolketjenesten/RTV må påse å informere om nye ret-
ningslinjer vedr tolketjenesten, 

for eksempel i Døves Tidsskrift.
I tillegg til at tolkestudentene læres opp i tegnspråk, er 

det også behov for både 
TSS og skrivetolk.
Alle godkjente døvetolker må evalueres en gang iblant
Arbeide for å realisere fjerntolking

9.  Kultur:
Teater Manu bidrar til å utdanne lokale instruktører i kul-
turarbeid.
     

11.Internasjonal:
11.3: Etablere kontakt i forhold til fagmiljøer rundt CI 
(også i Norge)

12.Organisasjon:
12.2: Nordisk seminarer, med tema som for eksempel: 
1) Døvesamfunnet i forandring,
2) Døveskolene i forandring, 3) Døve selv i forandring.

Så var det innkomne forslag til landsmøtet:

Forslag fra Bergen Døvesenter:

Godkjenne som døvetolk:
Det er en del tegnspråkkyndige hørende som har jobbet 
som tolk på skoler, men som nå er arbeidsledig. Disse har 
ikke utdannet seg som døvetolk, og er derfor ikke godkjent 
som sådan. 

Vi foreslår at det skal være mulig å gi dem dispensa-
sjon som godkjent døvetolk etter at de har gått gjennom 
en prøve.

RESOLUSJONS-FORSLAG
TIL SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET

Landets døve og tunghørte opplever at leger og helseper-
sonale generelt vet altfor lite om hørselshemmede. Som 
pasienter kommer vi derfor ofte opp i uheldige situasjo-
ner. Dette fører til utrygghet, og det kan også få alvorlige 
konsekvenser.

Norges Døveforbund ber derfor om at departementet tar opp 
til vurdering hva som kan gjøres for å bedre utdannelsen 
av leger og helsepersonale for øvrig med sikte på å skape 
større trygghet for døve/tunghørte pasienter.

RESOLUSJONS-FORSLAG
TIL SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET

Døve og sterkt tunghørte er mer enn andre avhengig av 
godt syn. Redusert syn fører lett til at man fungerer som 
døvblinde, uten egentlig å være det. Ofte skyldes dette at 
man ikke har fått nødvendig kontroll av synet, eventuelt 
for sent tilbud om operasjon. 

Landsmøtet i Norges Døveforbund 2005 henstiller til de-
partementet å vurdere mulighetene for at døve og sterkt 
tunghørte kan få tilbud om å bli innkalt til regelmessig 
syns-/øyekontroll. Videre henstiller vi til departementet å 
gjøre prinsippvedtak om at døve/tunghørte må prioriteres 
når det er venteliste for øyeoperasjoner.

Ref. RA

Referat fra medlemsmøte i Bergen Døvesenter 3. mars 2005
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Sosialsamvær 
- en lørdag kveld i april 
Lørdag 16. april fra kl. 19.30 skal kulturstyret arran-
gere party i kjellerstuen i døvesenteret. Aldersgrense er 
20. For nærmere opplysninger om treffet, se hjemmesiden 
www.bgds.no

Søndag 1. mai skal Bergen 
Lokallag av Norsk Døvehistorisk 
Selskap holde døvesenteret åpen! 
Det er jubileumskafè med noe godt, kaker, kaffe osv. 
fra kl. 11.00 - kl. 14.00. 

"Livet etter døden" 
Torsdag 9. juni kl. 16.00 til kl. 17.30 blir det spen-
nende middag i døvesenteret. Deretter blir det tid for 
foredrag: 

Kl. 18.30 skal Øyvind Madsen holde foredrag om 
“Livet etter døden”. 

Kom og ta deg tid til å høre på foredraget. 

Diverse opplysninger: 
Kulturstyret samarbeider med Komiteen Døvetreff om å 
arrangere pub-kveld i byen en fredag eller lørdag i måne-
den, og en kveld i døvesenteret. 

Fram til sommeren skal døvetreff arrangere to treffer i 
byn. 

Lørdag 7. mai kl. 20.00 blir det treff i Zachariasbryg-
gen. 

Lørdag 4. juni kl. 19.00 blir første treffstedet i Peppes ved 
Bryggen. Deretter blir det en tur til Zachariasbryggen. 

Til Peppes må det bestille bord. Slik at det blir nok plasser 
til bespiselige gjester, må dere melde dere på til komiteen 
Døvetreff. Påmeldingen skal sendes til Hilde Evensen, 
smsnr. 971 89 770. Påmeldingsfrist er onsdag 25. mai. 

Dersom dere lurer på noe, kan dere kontakte en av 
dem: 

Heidi Seltveit, mobilnr. 412 67 971 
E-mail: 
heidi.seltveit@hjemme.no / seltveit4@hotmail.com
Hilde Evensen, mobilnr. 971 89 770 
E-mail: hans34@msn.com
Annette Urhaug, mobilnr. 970 77 139 
E-mail: annetteurhaug@hotmail.com
Ellers er Heidi Seltveig leder for komiteen Døvetreff. 
-------------------------------------------- 

Teater Manu i Bergen igjen!
Mandag 25. april må dere ta dere tid til en teaterkveld i 
by'n! Teater Manu skal vise stykket “Menneskets syv aldre. 
Regler og dikt”. For nærmere opplysninger om hva stykket 
handler om, se www.teatermanu.no. Forestillingen blir vist 
på USF mandag 25. april kl. 19.30.

Gunn Kristin 

Kommunalt råd 
for funksjonshemmede
Daglig leder Rune Anda er medlem av Kommunalt Råd for 
funksjonshemmede, med Gunn Kristin Selstad som varamed-
lem. De har hatt møte i Bergen Rådhus 10. mars. Tilgjenge-
ligheten står høyt på rådets arbeidsprogram.

Rådet diskuterte blant annet:
* Høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartementet vedr. 

“Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner 
og fylkeskommuner for mennesker med funksjonsnedset-
telser, m.v.” 

* Tilgjengelighetsmelding “Universell utforming”
* Tilgjengelighet til valg og utøvelse av borgerrettigheter
* Handlingsprogram og arbeidsmåter for rådet i innevæ-

rende periode (2003-2007)
Kommunalt råd for funksjonshemmede har opprettet fire 

oppmerksomhetsgrupper, der rådsmedlemmer og varamed-
lemmer samarbeider for å følge med på kommunens inter-
nettsider. Gruppene skal se med rådets øyne på hvilke saker 
som har relevans til Kommunalt råd for funksjonshemmedes 
interesser og følge utviklingen i sakene når de er til behandling 
i byråd og bystyrekomiteene:
Komite for miljø og byutvikling (KMBY)
Einar Georg Johannessen 
Trygve Johnsen
Svein Nord Kristiansen
Ove Leganger
Wendla Jenssen
Komite for oppvekst (KOPP)
Gunn Monica Vatnelid 
Anne Torill Tutturen
Ragna B. Langlo 
Else Warberg
Gunn Kristin Selstad
Karl Johan Karlsen
Komite for helse og omsorg (KHSO)
Susanne Weiss 
Ingrid Sampson
Lisbeth Solbakken 
Frank Iversen
Tore Johnny Bråtveit
Anne Lise Byberg
Komite for finans, kultur og næring (KFKN)
Rune Anda 
Hild-Kristin Morvik
Audun Løvik 
Rune Nordtorp
Helen Aareskjold
Ole Grindvik

Bak fra venstre: ?, Liv Skreden (sekretær), Susanne Weiss, Einar 

Georg Johannessen (leder), Svein Nord Kristiansen og Anne Lise 

Byberg. Foran fra venstre: Ole Grindvik, Hild-Kristin Morvik (byråd 

for finans, kultur og næring), Ingrid Sampson (byråd for helse og 

omsorg) og Trygve Johnsen (byråd for miljø og byutvikling). Foto: 

Rune Anda.
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Takk for blomster og omtanke ved vår kjære mor, Edith 
Marie Haalands bortgang.

Kjell Erik Haaland m/fam.
Roy Haaland.

En varm takk for all vennlig deltakelse i vår sorg.
Hilsen Madela, Bodil og Tore-Gotleiv.

Tamilsk middag og CODA
Før foredraget 7. april blir det eksotisk middag i døvesenteret! 
Kl. 16 blir det servert TAMILSK middag fra Sri Lanka, og 
lages/serveres av en dame fra Sri Lanka. Kr 60 pr. porsjon 
middag! (Hvis det kommer flere i grupper, fint om vi får beskjed 
så kan hun lage nok mat til alle.)

Torsdag 7. april kl 18.30: Children of Deaf Adult, som 
forkortes til CODA, blir stiftet på Ål Folkehøyskole 27. 
mai. En av dem som skal stifte foreningen er Torill Solbø 
Zahl. Hun er Cand.ed/tolk og skal holde foredrag om 
“Hørende barn av døve foreldre - en ressurs i samfunnet?” 
Forelesning blir på tegnspråk - uten stemmetolk.

Kultur- og informasjonskonsulent Gunn Kristin.

65 år
Bjørg Alisøy fyller 75 år den 9. april. Hun er bortreist 
på dagen.

65 år
Madela Kalnes (f. Hamre), 5938 Sæbøvågen, blir 65 
år 24. april.

65 år
Liv Johansen (f. Moldekleiv), 5918 Frekhaug, blir 65 
år 26. april.

65 år
Jan Thomsen, 5172 Loddefjord, blir 65 år 5. mai.

50 år
Lars Hana, døveprest i Bergen, blir 50 år 29. april.

Personalia

Døves menighet 
starter besøkstjeneste
Diakoniutvalget har lenge øsnket å starte en besøkstjeneste. 
Første skritt ble tatt i februar da døvediakon Randi Andre-
sen kom til Bergen og arrangerte kurs i besøkstjeneste. 
Nå starter vi opp med at besøkere fra menigheten går på 
besøk.

Alle som ønsker å snakke med et medmenneske kan få 
besøk. Det er alltid den som får besøk som bestemmer hva 
dere skal snakke om. De som besøker har taushetsplikt, så 
ingen andre får vite noe om samtalen. Første besøk skjer 
sammen med en representant for menigheten, og vi gjør en 
avtale for hvordan besøkene skal foregå, f.eks. hvor ofte.
Ønsker du å få besøk? Eller kanskje du ønsker å bli be-
søksvenn? Eller har du spørsmål? Kontakt døves menighet 
i Bergen!

Lars Hana.

DØDSFALL

EIVIND KALNES
Eivind Kalnes døde 9. mars. Han var født 10. 
desember 1927 i Alverstraumen og var sterkt tunghørt, 
men gikk på skolen på hjemstedet. Senere kom han til 
Alm skole, og der fikk han kontakt med døvemiljøet. 
I mange år arbeidet han som mekaniker, og sammen 
med Madela fikk han seg et hjem på det området 
hvor han hadde vokst opp, på Kalnes i Sæbøvågen. 
– Gravferden foregikk fra Sæbø kirke 17. mars.

EDITH HAALAND
Edith Marie Haaland (f. Ravnanger) døde 12. mars. 
Hun var født i Bergen 18. april 1925 og skulle altså 
fylt 80 år nå i april. Edith var sterkt tunghørt, men 
lærte munnavlesning og gikk i normalskolen. Hun 
kom først i tunghørtforeningen, men også tidlig i 
døveforeningen. Der var både hun og hennes mann 
Kjell aktive i idrettsklubben. Edith var bl.a. leder 
i dameavdelingen der. Senere ble hun mer aktiv i 
døveforeningen, hvor hun ble respektert som en sterk 
kvinne. Hun satt en tid i døveforeningens styre. Hun 
satt i styret for Døves Trykkeri. Sist var hun aktiv i 
pensjonistgruppen, hvorav leder der i flere år. De siste 
årene var hun sterkt plaget av sykdom, og hun flyttet 
inn på Konows senter. Hun ble enke for tre år siden. 
– Bisettelsen fant sted fra døvekirken 18. mars.

Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Ungdomsparty 
i diskoteket 
torsdag 17. februar 2005 kl. 18.00-22.00. Arr.: Bergen 
Døvesenter og ungdommer fra Hunstad skole. Adgang for 
7.-10. klasse (det var forbudt for voksne). 

Bergen Døvesenter ønsker å satse på ungdommer og fikk 
god hjelp til å arrangere ungdomsparty av ungdommene 
i 10. klasse. Klasseforstanden Klement Våge var også 
behjelpelig.

Gunn Kristin
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Aprilsspøk på døvesenterets 
hjemmeside 1. april 2005:

Kronprinsen kommer!
KRISTI HIMMELFARTSDAG 
- TORSDAG 5. MAI 2005 - 
KL. 12.00 !

Kronprins Haakon Magnus
ønsker å besøke 
“Kongerommet” i Døves Hus

I forbindelse med at Kong Haakon åpnet Bergens-
banen 27. november 1909, bodde Kongen i det 
som vi har kalt “kongerommet” i Døves Hus. Det 
vil Norges Kronprins gjerne se. Det er ikke avgjort om 
også kronprinsesse Mette-Marit blir med. Kronprins 
Haakon skal, som vanlig når han er på besøk i Bergen, 
bo på Gamlehaugen.

Det rommet som Kronprinsen vil besøke (og som 
oldefar Kong Haakon VII overnattet i), har siden 1985 
fungert som styrerom både for døvesenterets styre og 
andre, og har på en måte vært sett på som et “hellig 
sted”. Der - på den ene veggen - henger også portrett 
av alle tidligere ledere av døvesenteret siden 1880, og 
av æresmedlemmer på den andre veggen (se bildene 
under).

Torsdag 5. mai kl. 12.00 (Kristin Himmelfartsdag) 
kommer som sagt Kronprins Haakon Magnus til Dø-
vesenteret. Og når det kommer noen fra Slottet, er 
det naturlig at representanter fra Bergen kommune er 
med. Ordfører Herman Friele vil guide Kronprinsen. Og 
sammen med ordføreren kommer også hele byrådet, 
som består av Monica Mæland, Trude Drevland, Hans-
Carl Tveit, Lisbeth Iversen og Henning Warloe! 

Hans-Carl Tveit har vært i døvesenteret flere ganger, 
og han tror at Kronprinsen blir imponert over døvesen-
teret, for det er også andre lokaler han ikke vil unngå å 
studere. Døvehistorisk Museum blir også besøkt, har 
vi avtalt. Thorbjørn Johan Sander skal fortelle en kort 

Bilde av Kong Haakon VII henger på veggen i 
Kongerommet/styrerommet, bak møteleder-plassen. 
Til høyre: Statue av skipsreder Peter Jebsen, som byg-
get huset (i dag døvesenteret) i 1869, og som inviterte 
Kong Haakon VII til seg i forbindelse med åpning av 
Bergensbanen i 1909.

Da kong Haakon åpnet Bergensbanen i 1909 kalte 
han den “vårt slektsledds storverk”. Landets to stør-
ste byer og landsdelene var knyttet sammen med en 
jernbane som mange mente det ville være umulig å 
bygge og drive. Bergensbanen kostet et helt statsbud-
sjett og er fortsatt inne på listen over verdens mest 
kjente turistbaner.

historie om selve huset, som han har studert i påsken 
(det var et merkelig sammentreff, han studerte Jeb-
sen-slekten husets historie pga Jebsen-bystene som 
vi har i huset).

Det blir enkel servering i storsalen etterpå.
På grunn av dette store besøket - og sikkerhets-

folk som følger med - har vi fått tillatelse til å ta imot 
påmeldinger fra de som ønsker å være tilstede og 
hilse på Kronprinsen. Vi kan maksimalt notere 50 
påmeldinger, inkludert de 7 i senterstyret. Og vi 
noterer kun medlemmer. Ønsker du å være til stede, 
kan du sende e-post til kontoret: post@bgds.no. 
Her gjelder prinsippet “først til mølla”! Så da må 
du skynde deg! (Antall påmeldt nå: 24)

- Dette blir en stor dag for oss, og spesielt hyggelig å 
få besøk fra Slottet nå som Bergen Døvesenter er 125 
år i år, og i mai til og med! sier styreleder Toralf Ringsø.  
(Det er mulig at Kulturstyret skal lage et lite skuespill 
fra åpning av Bergensbanen i 1909.)

Kong Haakon VII. Kong Haakon VII 
på veggen i kongerommet.

Styrerommet ("Kongerommet") i 2. etasje i Døvesenteret.

(Mange trodde på spøken. En politiker sendte e-post til oss 
og skrev: "For en fantastisk nyhet! Nå ser det ut som om 
Bergen Døvesenter "surfer" på en stor og fremgangsrik 
bølge!")
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«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom 
sommeren) og sendes gratis til alle 
medlemmer av Bergen Døvesenter. 
Andre kan abonnere på bladet for kr 
200 i året. Bladet kan forøvrig lastes 
ned fratis fra internett (PDF-fil).
Neste nummer kommer ut 9. mai.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i 
Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE
April
01. on: Dramagruppen kl. 18-20.
07. to:  Middag kl. 16.00 - 17.30.
07. to:  Foredrag Kl. 18.30. Torill Solbø 

Zahl skal holde foredrag om 
“Hørende barn av døve foreldre 
- en ressurs i samfunnet?”. 
Forelesning blir på tegnspråk 
- uten stemmetolk.

10. sø: Menighetskveld kl. 18
11. ma: Generalforsamling på 

Designtrykkeriet AS kl. 14.
12. ti:  Historielaget har møte kl. 12.
12. ti:  Senterstyret har møte kl. 16.
13. on: Samarbeidsforum kl. 18.30.
13. on: Tegnspråkkafe på ERA 

Xhibition kl. 19.
16. lø:  Konstituerende møte for 

et Landsungdomsråd for 
Døvekirkene i Bergen.

16. lø:  Kulturstyret innbyr til kosekveld 
i kjellerstuene kl. 19

17. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 
11 v/Tom S. Tomren

19. ti:  Seniortreff kl. 11-14
25. ma kl. 19.30 på USF: Teater Manu 

viser "Menneskets syv aldre.”
26. ti:  Døvblittgr. har styremøte kl 18
27. on: Tegnspråkkafe på ERA 

Xhibition kl. 19.
29. fr:  Døvblittgruppen har sosialt 

samvær i kjellerstuen
Mai
01. sø: 1. mai arr. - Jubileumskafé fra 

kl. 11.00 - kl. 14.00. Arrangeres 
av Bergen Lokallag av Norsk 
Døvehistorisk Selskap

03. ti:  Seniortreff kl. 11-14
07. lø:  Døvetreff på Zakariasbryggen 

kl. 20.00. Alle er velkommen!
08. sø: Konfirmasjon i døvekirken kl. 

11 v/Tom S. Tomren
10. ti:  Historielaget har møte kl. 12.
10. ti:  Senterstyret har møte kl. 16.
12. to: Medlemsmøte kl. 18.30: 

Årsmelding, regnskap, 
innkomne forslag til NDFs 
landsmøte.

JUBILEUMSPROGRAM I MAI:

Lørdag 14. mai 2005 (Pinseaften)
10.00:  Utstilling i storsalen
10.00: Jubileumskafe i døvesenteret. 

Arr. Kulturstyret
11.00: Bowlingdag for små og store 

med Bergen Døves Idrettsklubb
12.00: Mottakelse i Bergen Døvesenter
14.30: Jubileumskafeen stenger.
14.30: Utstillingen stenger.
18.00: Jubileumsfest på Hotell Norge.
Søndag 15. mai 2005 (1. pinsedag) 
11.00 – 13.00: Historisk vandring v/

Thorbjørn Johan Sander. Start 
sted: Jernbanestasjonen.

14.00:  Jubileumskafe i døvesenteret. 
Arr. Kulturstyret

14.00:  Utstilling både i storsalen 
19.00:  Jubileumskafeen stenger.
19.00:  Utstillingen stenger.
Mandag 16. mai 2005 (2. pinsedag)
12.00:  Friluftsgudstjeneste på Krist-

kirketomten. Lars Hana.
12.00:  Jubileumskafe i døvesenteret. 

Arr. Kulturstyret
12.00:  Utstilling både i storsalen og 

i kjellerstuene. Det blir også 
tid til å diskutere og forberede 
morgendagens 17. mai prosesjon.

HUSK
å melde adresseforandring!

MEDLEMSMØTE
torsdag 12. mai kl. 18.30

Sak:
Behandling av årsmelding, regn-
skap, innkomne forslag etc. til 
Norges Døveforbunds lands-

møte. Våre valgte representanter 
skal lede møtet.

Følg med på vår hjemmeside:

www.bgds.no
Masse bilder og mye å lese!

18.00:  Utstillingen avsluttes.
20.00:  Jubileumskafeen stenger.
Tirsdag 17. mai 2005 (nasjonaldag)
08.00:  Flaggheising og frokost i 

døvekirken. 
09.00:  Andakt v/Lars Hana.
10.00:  Vi møtes på Torgalmenningen 

for å delta i 17. mai-prosesjon!
12.00:  Kafeteria åpen i døvesenteret, 

arr. Tolkestudentene. 
13.30:  Lek og underholdning for barn 

(fram til ca kl 15.00)
17.00:  Slutt
Onsdag 18. mai (NDFs 87 års dag)
18.00: Jubileumskafe i døvesenteret. 
18.00: Filmrevy med tilbakeblikk.
21.00: Jubileumskafeen stenger.
Torsdag 19. mai (Avreisedagen)
13.00:  Vi møtes på Skoltegrunnskaien. 

Båten går kl. 14.00.
(Se eget landsmøteprogram for 

dagene 19. til 23. mai 2005)
Mandag 30. mai 2005 (stiftelsesdagen)
17.00: Tilbakeblikk v/en representant 

fra Bergen Lokallag av NDHS. 
Markeres med bløtkaker osv.

17.00: Jubileumskafe i døvesenteret 

Med forbehold om endringer i 
programmet.

Senterstyret 
2005-06: Bak fra 
venstre: Rune 
Anda (daglig leder), 
Kjetil Høgestøl 
(nestleder), Sigrun 
Ekerhovd (2. 
varamedlem og 
kulturleder) og 
Klement Våge, 
styremedlem. Foran 
fra venstre: Sun-
niva Lyngtun (1. 
varamedlem), Toralf 
Ringsø (styreleder) 
og Erling Buanes 
(eiendomsleder). 
(Foto 15.03.2005: 
Ellen Østrem)


